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A complete guide to using the Internet to improve project management performance Empowered by a new generation of
Internet technologies and Web applications, managers can now work together from virtually anywhere in the world and
on any platform to manage and complete a project. With the help of the Internet, they can discuss the details of any
project in advance, track a project's progress, adjust a timeline in real time, manage distributed teams, understand
resource bottlenecks, and revise plans on the fly. In this important book, Internet expert Amit Maitra describes how to
successfully exploit the power and versatility of the Internet as a tool for managing projects and processes, and how you
can too. Maitra provides an overview of current Internet technologies and describes how to incorporate satellites and
Internet-based project management techniques into high-technology, manufacturing, and operations environments. He
presents a series of fascinating and instructive case studies that demonstrate the various successful approaches used at
several leading-edge companies. Maitra provides managers with clear, step-by-step guidelines for designing, developing,
and implementing Internet approaches customized to an organization's unique project management needs-and supplies
helpful ideas for assessing the performance and ROI of project management Internet applications.
Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wij-zijdenken. Verkuyten
bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk
gedrag: wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de betekenis van
gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij
komen vragen aan de orde als: waarom en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en met welke
gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan
meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we
omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek
genoeg is, neemt Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Communicatiewetenschap met als leeropdracht Media en Populaire
Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op woensdag 3 september 2003. Aandacht voor: de recente geschiedenis van populaire
cultuuronderzoek; wat de wetenschappers van het Centrum voor Populaire Cultuur onder populaire cultuur verstaan en welke vragen ze
eraan stellen; het werk van Van Zoonen hierbinnen over politiek en populaire cultuur.
Voor de elfjarige Herman is niets vanzelfsprekend. Hij wil alles zelf ontdekken en verwondert zich over wat hij ziet. Zijn onverwachte vragen
confronteren de volwassenen om hem heen met hun vastgeroeste patronen. Voor zijn leeftijdgenoten is hij een ongrijpbare jongen die maar
beter buitengesloten kan worden. Herman heeft weinig last van zijn ge?leerde positie tot zijn moeder hem meeneemt naar de huisarts.
Herman blijkt aan een zeldzame ziekte te lijden die ervoor kan zorgen dat al zijn haar uitvalt. En inderdaad. Op een ochtend wordt hij wakker
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en ziet hij haar op zijn kussen. Herman schaamt zich voor de haaruitval en besluit een muts te dragen. Nu hij ook uiterlijk afwijkt van de rest,
wordt Herman zich bewust van zijn positie. Vanaf dat moment moet hij leren zichzelf te accepteren zoals hij is.
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